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KARDEC E O ESTUDO
DO ESPIRITISMO
Jerri Almeida*

Nos anos 50, o escritor e sociólogo
Deolindo Amorim defendia um estudo
integrado e aprofundado das obras de
Kardec. Passado o tempo, chegamos ao
século XXI e o Espiritismo continua sendo uma doutrina pouco compreendida na
sua essência. O pensamento de Kardec
ainda é muito desconhecido, mesmo no
meio espírita. Suas obras são estudadas –
quando são – de forma superficial e fragmentadas. O próprio professor Rivail já
alertava na Revista Espírita de novembro
de 1864: “Está provado que o Espiritismo é mais entravado pelos que o compreendem mal do que pelos que não o
compreendem absolutamente, e, mesmo, pelos inimigos declarados”.
Em pouco tempo, se os espíritas não
se voltarem para o estudo da ampla Obra
Kardequiana, o Movimento Espírita, de
“espírita”, só terá o nome. Observamos,
com certa preocupação, em certos encontros, “preces em círculo”, ou “de mãos
dadas”, entre outras posturas incoerentes com os ensinamentos espíritas que,
infelizmente, se proliferam. Voltar-se para
a fonte primária, buscando absorver dela,
em primeiro plano, o que é realmente o
Espiritismo, eis o desafio do momento.
Léon Denis, em seus escritos, chegou

a advertir: “O espiritismo será o que dele
fizerem os homens”. Com sua lucidez habitual, o filósofo percebia, desde sua época, o descompromisso de muitos espíritas
com o estudo sério, nos moldes apresentados por Allan Kardec, com senso crítico
e analítico dos textos e dos fenômenos.
Em seu livro O Que é o Espiritismo, no
terceiro diálogo, Kardec aconselha o estudo da teoria espírita, indicando suas publicações como roteiro para a compreensão
dos princípios fundamentais do Espiritismo. Vejamos:
“Dissemos que o melhor meio de se
esclarecerem sobre o Espiritismo é estudarem previamente a teoria; os fatos
virão depois, naturalmente, e serão facilmente compreendidos, qualquer que
seja a ordem em que as circunstâncias
os façam vir. As nossas publicações são
feitas no intuito de favorecer esse estudo; eis aqui a ordem que aconselhamos.
A primeira leitura a fazer-se é a deste
resumo, que apresenta o conjunto e os
pontos mais salientes da ciência; com
isso, pois, já se pode fazer dela uma ideia
e ficar-se convencido de que, no fundo,
existe algo de sério. Nesta rápida exposição esforçamo-nos por indicar os pontos
sobre que particularmente se deve fixar a

O ATENDIMENTO FRATERNO
NOSSO DE CADA DIA
Daniela Migliari*

A vida espiritual exorta: “Fora da caridade não há salvação!”. Caminhamos alguns passos nessa compreensão, e nos
sentimos fortes e impelidos à prática:
vamos a creches, asilos, hospitais e ruas.
Atendemos vários irmãos nas muitas escolas benditas: igrejas, centros espíritas,
organizações não governamentais – instrumentos importantes para colocarmos
o precioso ensinamento em prática.
Este ensaio é um passo fundamental
para que possamos focar na necessidade
de acolhimento que urge em casa, bem ao
nosso lado. Conseguiremos atendê-la com a
mesma solicitude que prestamos a um desconhecido? Cônjuges, filhos, pais, mães e
irmãos clamam pelo desejo de serem vistos,
validados. Nós, que no exercício da caridade
atuamos com tanta paciência e perseverança com pessoas distantes, tombamos, vez
após outra, nas oportunidades profícuas
que a vida nos traz de aprendermos a amar
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nossos próximos mais próximos.
Por quê? Porque nós também precisamos de acolhimento e entendimento. Porque estamos em caminhada. Porque faz
parte nos sentirmos assim. Porque aprendemos a amar desta forma. Porque ainda
estamos nesse momento interior. Porque
temos necessidades válidas de nos sentirmos como tal. Então, o exercício convida
a acolher a mim, acolher o próximo mais
próximo, acolher o desconhecido. Sem ordem, livremente, no exercício contínuo de
amar. E como fazer isso?
Um passo por vez
Quando uma pessoa distante, em desespero, nos procura para um atendimento fraterno, não exclamamos: “Ora, que
necessidade infantil a sua! Que grande bobagem se sentir assim!”. Não! Nós a acolhemos, nós a ouvimos, nós a validamos, a
compreendemos. E isso não significa conpágina
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atenção do observador. A ignorância dos
princípios fundamentais é a causa das falsas apreciações da maioria daqueles que
querem julgar o que não compreendem,
ou que se baseiam em ideias preconcebidas. Se desta leitura nascer o desejo de
continuar, deve-se ler e estudar O Livro
dos Espíritos, onde os princípios da doutrina estão completamente desenvolvidos; depois, O Livro dos Médiuns, para a
parte experimental, destinado a servir de
guia aos que desejarem operar por si mesmos, como aos que quiserem bem compreender os fenômenos. Vêm depois as
diversas obras onde são desenvolvidas as
aplicações e as consequências da doutri-

na, como: O Evangelho segundo o Espiritismo, O Céu e o Inferno segundo o Espiritismo”.
Havia uma nítida preocupação de
Kardec com o estudo e compreensão da
Doutrina Espírita. Ele, como bom pedagogo, oferece uma alternativa para isso, pois
afirmava que a ignorância dos princípios
fundamentais é a causa das falsas apreciações e das práticas incoerentes.
Estudar Kardec de forma integrada e
problematizada é um caminho para resgatarmos o pensamento espírita, em suas
bases mais sólidas.

sentir absolutamente com tudo. Significa
observar a dor do outro, compreender,
não julgar e dar um passo por vez. Isso feito, vamos, suavemente, convidando-o a
novas reflexões, diferentes formas de ver
a vida. Mostramos a alegria do empoderamento no exercício da responsabilidade
por si mesmo, até que ele possa caminhar
livremente e de forma autoconsciente.
O atendimento fraterno nosso de cada
dia precisa sempre começar por nós mesmos. Em conversas íntimas, a qualquer sinal de desarmonia, olhamos para dentro de
nós e nos acalentamos com o mesmo devotamento do desconhecido que atendemos.
Tornamo-nos o atendente fraterno de nós
mesmos: “Querido eu, não se exija tanto,
você está aprendendo a amar, a sentir, a
se relacionar. Acalme-se, tudo ficará bem!
Vamos seguir a caminhada aprendendo,
estudando mais, porém, lembrando-nos
sempre: nossas necessidades têm uma
razão válida! São importantes.”. Não nos
portamos de forma arrogante, medrosa,
viciosa, preconceituosa, raivosa, egoísta
simplesmente porque somos do mal. Isso
acontece porque algo em nós precisa um
tanto mais dos bálsamos do amor.

É sempre dentro
Depois desse carinho tão sonhado,
uma nova luz encontra campo fértil para
se acender. E só então esclarecemos,
compreendemos, iluminamos e elevamos
essas necessidades até então escondidas.
Uma vez iluminadas, as necessidades fortalecem-se e libertam-se, para, por sua
vez, tornarem-se emissoras e doadoras
desta mesma luz e acolhimento, pois isso
já é realidade internamente. É sempre trabalhar-se dentro primeiro, sendo o acolhedor fraterno de si mesmo.
Sabe quem é, em seguida, o próximo
mais próximo à espera desse cuidado? É sua
mãe, é seu pai, é seu cônjuge, é seu filho,
é seu colega de trabalho difícil, é o motorista que te corta no trânsito, é o agressor.
Todos ansiosos por serem tratados com a
mesma deferência que prestamos nas escolas da caridade, no centro espírita, na mesa
mediúnica, no trabalho assistencial.
A cura mais bela está no encontro com
o próximo, num caminho belo a ser trilhado, pouco a pouco, no exercício diário da
empatia.
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Palestras públicas
Agende-se
Poema: O Bem e Mal

* Presidente da Sociedade Espírita Amor e Caridade,
de Osório/RS.

* Escritora e palestrante espírita de Brasília/DF.
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OS TALENTOS DE WAKANDA
Marcus Vinicius de Azevedo Braga*

Com grande sucesso, estreou em 2018
mais um filme de herói da Marvel Comics
nos cinemas, o Pantera Negra, dirigido por
Ryan Coogler, e que teve grande sucesso
não somente pelo seu intenso roteiro e
eletrizantes cenas de ação, mas também
por tratar de questões raciais de forma
bem interessante, e até, contundente.
O filme narra o surgimento do herói pantera negra no fictício reino de Wakanda,
na África. Um país próspero, social e tecnologicamente, e que teve seu sucesso
impulsionado pela queda séculos atrás de
um meteoro feito de Vibranium, um poderoso metal nessa mitologia, que tem múltiplas aplicações, inclusive militares.
O filme, a despeito da temática racial,

traz um dilema. O dilema de um país abençoado com recursos naturais que permitiram seu desenvolvimento, e que se debate
entre se isolar do mundo para aproveitar a
sua prosperidade, tornar-se uma potência
militar e dominar o mundo ou colaborar
para tornar o mundo à sua volta em um
lugar melhor para se viver. Uma trinca de
opções que atravessa a discussão do filme e que nos relembra a questão evangélica dos talentos, uns enterrados, outros
investidos.
Esse dilema também confronta o espírito encarnado e as suas potencialidades.
Guardar as potencialidades para seu deleite? Usá-las como fonte de poder? Transformá-las em dádivas para tornar o mun-

do melhor? São escolhas que qualquer um
encarnado, que possui potencialidades,
uns mais que outros, umas diferentes de
outras, se vê defrontado dia a dia.
Kardec, no capítulo XVI de O Evangelho
Segundo o Espiritismo, ao discutir a parábola dos talentos, indica que “Se a riqueza é
causa de muitos males, se exacerba tanto
as más paixões, se provoca mesmo tantos
crimes, não é a ela que devemos inculpar,
mas ao homem, que dela abusa, como de
todos os dons de Deus. Pelo abuso, ele torna pernicioso o que lhe poderia ser de maior
utilidade. É a consequência do estado de inferioridade do mundo terrestre. Se a riqueza
somente males houvesse de produzir, Deus
não a teria posto na Terra.”, chamando-nos
à reflexão, vez que todos nós temos alguma
riqueza para doar no gazofilácio da coletividade, e que respondemos, como nos talentos, pelo uso que dela fizermos.
O que fazer com as dádivas da inteli-

gência (as múltiplas), do tempo, da saúde,
da abastança? Esse emprego dos nossos
talentos dirá sobre nosso futuro, encarnados e no país da luz. A Wakanda, no filme,
inicia isolada do mundo, no seu paraíso individual, mas ao ver-se confrontada com
a realidade exterior, é tentada a intervir
com violência, pela dominação, mas a reflexão pela dor faz a nação entender, por
meio de seus dirigentes, que a fraternidade é o caminho.
Olhar para nossos tesouros... Verificar
o que fazemos deles. Adotamos o caminho do egoísmo (se isolar), do orgulho
(dominar) ou da fraternidade (doar). Um
dilema para espíritos que se aventuram
na carne, e que nos demanda uma posição a cada dia, nas encruzilhadas que nos
deparamos.

A constatação desta realidade, pelos
números frios das estatísticas, ratifica o
ensinamento oferecido pelos espíritos
superiores inserto na questão 943 de
O Livro dos Espíritos, onde eles dizem que a
saciedade aliada à ociosidade e à falta de fé
promovem o desgosto pela vida.
Segundo o confrade Marcus de Mário,
esses três aspectos merecem análise mais
pormenorizada, pois “(...) se a ociosidade, não ter o que fazer, leva ao suicídio, a
falta de fé, em nada acreditando além do
dia-a-dia, também remete o homem para
essa fuga da vida, e do outro lado temos
a saciedade, ter tudo e não se preocupar
com o ganha-pão, que pode entediar o indivíduo e remetê-lo ao suicídio”, podemos
concluir que os riscos potenciais de sujeição ao suicídio são superlativos.

los para levar a bom termo nosso projeto
reencarnatório tão bem estruturado –
adredemente – na Espiritualidade, quando ainda estávamos na Vida Maior.
Voltar para a erraticidade pela porta
enganosa do suicídio, outra coisa não faz
senão remeter-nos ao cadinho esfogueante de dores acerbas, engendrando um
atraso evolutivo de, no mínimo, 200 anos.
Portanto, pela rica bibliografia que a
Doutrina Espírita nos oferece sobre este
assunto, e também pelo testemunho ocular de quem atravessou essa situação, fartamente documentado na segunda parte
do livro O Céu e o Inferno, não podemos
pretextar ignorância e tampouco esperar
complacência ou atenuantes, se optarmos, num rompante de precipitação emotiva, por perpetrar tal tresloucado ato.
Vigilância e oração, tal a recomendação
de Jesus!
Assim, “chamado pelo desespero ou
abandonado pela solidariedade, realiza o
teu momento espírita”: Culto do Evangelho
no Lar, oração, visualização terapêutica, meditação, água magnetizada, passes, um ombro amigo..., e aguardar, pois tempos melhores virão! Tais providências constituem,
na prática, a tão propalada fé raciocinada
facultada pelo conhecimento espírita.

* Palestrante, escritor e articulista espírita do Rio de
Janeiro/RJ.
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O DESESPERO É A
ANTESSALA DO SUICÍDIO
A invigilância, a incontinência emocional e
a falta de fé podem confundir o raciocínio,
formando o coquetel do autocídio.

Rogério Coelho*

“Chamado pelo desespero ou abandonado pela
solidariedade, realiza o teu momento espírita.”
Joanna de Ângelis
A incontinência emocional gera – em
muitas ocasiões – consequências fatais...
Em momentos de crises emocionais, o
desespero faz com que a sua vítima atravesse o estreito corredor da aflição que
desemboca na antessala do suicídio. Ali
chegando, a porta que se lhe escancara
qual goela hiante é a da autoeliminação.
Atrás de si está o longo e escorregadio
corredor da aflição que ela não quer palmilhar de volta: vai em frente e se mata,
complicando ainda mais todo o quadro de
horrores, com superlativos acréscimos de
dores e escarcéus!...
Ele tinha apenas 15 anos de idade...
Sua família era classe média alta, com passagem comprada para a Disneylândia, viagem marcada para daí a poucos dias, e um
futuro brilhante pela frente. A namoradinha acabara de ligar dizendo que não poderia vê-lo porque estava estudando para
as provas. Ele sai sozinho e a flagra ﬁcando
com outro garoto. Sem tergiversar, volta
às pressas para casa (atravessando o terrível corredor da aflição), acolitado por três
obsessores, inimigos do passado, suas vítimas de crimes passionais... Em poucos
minutos jaz no chão com a cabeça varada
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por um tiro. Sua mãe, que amamentava
no peito o filhinho recém-chegado, ouve
o estampido... (Vou poupá-los do quadro
que se seguiu...).
Em seu velório, estavam os coleguinhas
de escola e também os da mocidade espírita, pois a família era espírita. Ele não só
detinha o conhecimento espírita, como
há uma semana ganhara um prêmio em
seu colégio por ter sua redação sobre o
suicídio, à luz da Doutrina Espírita, vencido um torneio literário.
A invigilância, a precipitação, a incontinência emocional e a falta de fé podem,
juntas, confundir o raciocínio, formando o
coquetel da morte.
Segundo os trágicos números das estatísticas, a cada quatro minutos ocorre um
suicídio no mundo, e sua incidência está
cada vez maior nas faixas etárias mais tenras
e até mesmo nas regiões nas quais o índice
de conforto e desenvolvimento é maior, ou
seja, onde a qualidade de vida é alta.
Concluímos, assim, que mesmo onde
todas as circunstâncias favorecem o
equilíbrio, a paz, a alegria, a plenitude, o
discernimento, as forças do mal agem de
forma ostensiva e fatal.

Proﬁlaxia e cuidados
O antídoto para tal situação é a dinamização da fé, o fortalecimento da confiança
em Deus, ancorados no suporte da oração.
Deus vela sempre e nunca desampara
ninguém...
Depois da tempestade, vem o saneamento do ambiente e a paz se instala,
pois não há mal que dure para sempre.
Os desafios existenciais, ao invés de
nos levar para as tredas regiões da derrota, devem constituir vórtices de estímu-
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Certo dia, em um grupo de estudos,
uma garota me fez a seguinte colocação:
“Sempre falamos de Deus como sendo o
nosso Pai. Quando imaginamos um pai
damos a ele uma forma humana, masculina, de acordo com a imagem de pai que
permeia o nosso imaginário. Mas, enfim,
qual é a forma de Deus?”.
Surpreendido com a pergunta, comprometi-me a apresentar-lhe uma resposta na semana seguinte. Obviamente que,
nunca tendo visto Deus em pessoa, não
poderia oferecer uma resposta definitiva
e peremptória.
Então, baseando-me num texto do
Emmanuel, ensaiei a seguinte resposta:
— Deus tem a forma da nossa necessidade. Diz-nos Emmanuel1 que desde o
princípio dos tempos o homem sempre
teve uma concepção antropomórfica de
Deus. Costumeiramente percebemos
Deus pelas lentes da visão humana e Lhe
atribuímos a nossa forma e valores. Isso
nos tem levado a conceber Deus à nossa
imagem e semelhança.
Ainda baseado em Emmanuel, nos tempos ancestrais Deus tinha a forma da brutalidade que nos caracterizava como seres altamente instintivos e grandemente
animalizados. A nossa condição primitiva
fazia-nos idealizar um deus compatível
com a rudeza daquele modo existencial,
onde a sobrevivência diária condicionava
o relacionamento com a divindade. Dessa
forma, se a vida nos parecia cruel e brutal,
o senhor daquela vida deveria ser, igualmente, cruel e brutal. Por conseguinte,
tudo que se relacionava com esse deus
era cruel e brutal. Não ansiávamos amá-lo,
mas temê-lo. Não ousávamos pedir-Lhe
nada porque, em nosso parco entendimento, Ele não nos dava nada. Assim,

BRILHEMOS!
Orson Peter Carrara*

Na anunciada renovação de ânimos e
de novos rumos, trazida com a mudança
de calendário no findar e início de cada
ano – onde planejamos e revemos ações
alimentando o desejo de melhora –, nada
mais justo que procurar uma bela inspiração que nos ajude nisso. Afinal, trocamos votos de harmonia e paz, confraternizamos e realmente queremos que o
ano novo apresente mudanças positivas.
Como dispensamos a ilusão do acaso,
tendo consciência de que a mudança começa em nós mesmos, firmemos referido
ideal em algo concreto.
O título usado na presente abordagem
não possui qualquer sentido de vaidade
ou prepotência, como alguns podem supor, mas indica um caminho para o qual
convido o leitor trilhar comigo num raciocínio lógico e bastante convidativo:
“(…) a abelha suga a flor, o abutre reclama despojos, o homem busca emoções.
(…) Há os sofredores inveterados, (…)
pessimistas que se enclausuram em nuvens negras (…). Temos os ironistas e caçadores de gargalhadas (…). Observamos
os discutidores (…) com o único objetivo
de recolher contradições para sustentarem polêmicas infindáveis (…). Nos variados climas do mundo, há quem se nutra
de tristeza, de insulamento, (…), de revol-

só o verdadeiro sentimento é capaz de nos
favorecer. Já não oferecemos mais sacrifícios banhados à sangue. A nova tática de
barganha é a hipocrisia representada pelo
apinhamento de fiéis nas casas religiosas,
numa tentativa insana de aparentar virtudes que ainda não temos, esquecendo-se
de que Jesus já denunciara essa prática
entre os fariseus de Sua época, classificando-os como sepulcros caiados. Nesse
sentido, esclarece-nos Lázaro que “em sua
origem, o homem só tem instintos; quando mais avançado e corrompido, só tem
sensações; quando instruído e depurado,
tem sentimentos. E o ponto delicado do
sentimento é o amor...” (Lázaro. E.S.E. capítulo XI, item 8).
Atualmente, experimentamos mais um
período do milenar processo de educação
do espírito, onde tudo se mistura num cadinho de instintos, sensações e emoções.
Com um pouco de boa vontade podemos
perceber em nós características de cada
uma dessas fases. Ora agimos institivamente, ora nos deixamos sucumbir aos
prazeres que as sensações nos facultam
e ora nos elevamos ao nível das emoções,
que nos faz aproximar de Deus mediante
reflexões, atitudes e comportamentos
que nos possibilita vislumbrar o ponto delicado do sentimento: o amor.
Assim, o momento atual auspiciosamente nos favorece a oportunidade de
corrigir em nosso imaginário a imagem
de Deus pela mudança do foco das nossas necessidades, que não mais se deve
prender à sobrevivência da matéria, mas
à promoção do espírito no rumo da angelitude e da luz. Essa é a nossa atual e premente necessidade: sermos Luz! E a Luz
é a imagem que, por similaridade, mais se
aproxima da forma de Deus.
1 XAVIER, F. C. Emmanuel. Dissertações mediúnicas
sobre importantes questões que preocupam a Humanidade, p. 87.
* Palestrante e articulista espírita do Grêmio Espírita
Atualpa Barbosa Lima, Grupo Espírita Peixotinho e
Centro Espírita Casa de Lázaro, em Brasília/DF.

ta (…)”, entre tantos outros exemplos de
comportamentos humanos que poderíamos acrescentar e que a imaginação do
leitor pode incluir…
O que nos interessa, todavia, é um roteiro de mudanças positivas no quadro individual que vai refletir necessariamente
no clima geral da vida humana. Para isso,
pensemos no cristão autêntico. Este “(…)
pede a luz da sabedoria, a fim de aprender
a semear o amor (…)”.
Tudo isso para dizer que, dentro das
escolhas individuais “(…) Se a candeia
ilumina, queimando o próprio óleo, se a
lâmpada resplende, consumindo a energia que a usina lhe fornece, ofereçamos
a instrumentalidade de nossa vida aos
imperativos da perfeição, para que o ensinamento do Senhor se revele, por nosso
intermédio, aclarando a senda de nossos
semelhantes. (…)”.
Nesse ponto, cabe um questionamento
individual que cada consciência responde
por si mesmo: o que é oferecer a instrumentalidade de nossa vida aos imperativos da perfeição?
Não ouso responder, deixando à reflexão do leitor, pois que desdobramentos
extraordinários daí podem ser obtidos.
São caminhos que respondem ao ideal da
renovação que propalamos a cada mudança de calendário.
Lembrando que o Mestre da Humanidade proclamou: “Brilhe vossa luz!”, atentemos que igualmente podemos brilhar! Daí
o convite: procuremos brilhar! Sim, o brilho

da honestidade, da perseverança, da esperança, da alegria de viver, da solidariedade, do trabalho contínuo, da bondade e
do esforço da melhora individual.
O convite afirmativo foi feito por
Emmanuel, pelas mãos de Chico Xavier, e
está na apresentação do pequeno grande
livro Vinha de Luz, no prefácio datado de
25 de novembro de 1951, na edição da
FEB. Pois que, afinal como o mesmo autor
conclui no último parágrafo do capítulo 1
da mesma obra: “O problema do discípulo
do Evangelho não é o de ler para alcançar
novidades emotivas ou conhecer a Escri-

tura para transformá-la em arena de esgrima intelectual, mas, o de ler para atender
a Deus, cumprindo-lhe a Divina Vontade”.
Hoje comecei o dia olhando o sol e me
perguntando: qual a Vontade Divina? Já
parou para pensar nisso, meu amigo, minha amiga?! As respostas são muitas, mas
todas elas levam a uma única conclusão: o
amor de Deus pelos filhos…
Disponível em https://orsonpetercarrara.blogspot.com.br/2018/02/brilhemos.html. Acesso em
8/4/2018.
* Escritor e palestrante espírita de Matão/SP .
br.freepik.com
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do a nossa condição de ignorância original
e aprimoramos a inteligência e o raciocínio, deixando para trás a fase do instinto
absoluto; aprendemos a tirar proveito das
sensações proporcionadas pelo intelecto,
que despertava como parte do processo
de evolução espiritual que nos é imposto.
Nessa fase, entregamo-nos às corrupções
inerentes à nossa materialidade, em detrimento do espírito que colheria nas dobras
do tempo as consequências desse período
de semeadura irresponsável. Conduzidos,
muitas vezes, pelo egoísmo utilitarista
que historicamente nos caracteriza, tentamos barganhar com Deus benesses que
br.freepik.com

A FORMA
DE DEUS

barganhava-se com Deus utilizando nas
oferendas aquilo que nos era mais caro: o
sangue. O sangue de um ser vivo, humano
ou não, parecia-nos o máximo de doação
que se podia fazer para agradá-Lo e fugir,
assim, dos Seus castigos caprichosos. Foi
assim que a nossa ignorância, aliada à
necessidade de sobrevivência, alimentou
o nosso imaginário com a imagem de um
deus antropomórfico, que sucumbia aos
atrativos das nossas oferendas e promessas. Para o homem primitivo, Deus tinha
a forma da vida que viviam com todas as
suas necessidades.
Na esteira do tempo, fomos abandonan-
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Nestes dias tormentosos
De tanto mal e tanta dor
Muitos se perguntam:
Aonde o bem e o amor?

A obra infinita de Deus
Em suprema caridade
Oferta aos filhos Seus
A semente da bondade
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A violência desmedida
As lutas entre irmãos
A gentileza esquecida
O gládio nas mãos

A liberdade concedida
À toda a humanidade
Vem sendo corrompida
Gerando a maldade

Nestes dias tão velozes
Na ânsia por mais fruir
Bradam homens ferozes
Dispostos a destruir

O pesadelo da rebeldia
Em avançar pelo amor
Acaba sempre um dia
No despertar pela dor

A ilusão da riqueza
Nas expressões materiais
Não revelam a beleza
Dos valores espirituais

A misericórdia Paterna
Com recursos infinitos
A ninguém deserda,
Sofredores e aflitos

Muitos atribuem à Divindade
A origem de todo o mal
Sem cogitar, em verdade,
Da ação humana causal

Os desafios desta hora
De sombras e de luz
Clamam hoje e agora
Sigamos com Jesus!
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Maurício Curi – poesia inspirada durante o IV Congresso Espírita do DF em 22/4/2018
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